
Regulamin konkursu na 
„KOTYLION” 

§1.Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na „KOTYLION” jest Biblioteka i Ośrodek Kultury 
w Piotrkowie Kujawskim. 
2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości                   
11 listopada 2021 r. 

§2. Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców miasta i gminy, 
włączanie ich w obchody Święta Niepodległości, poprzez ręczne wykonanie kotylionów w barwach
narodowych i zachęcenie do wspólnego, radosnego świętowania z okazji odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

 §3. Zasady i warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Piotrków Kujawski w następujących 
kategoriach wiekowych:
· dzieci przedszkolne, 
· uczniowie klas I - III szkół podstawowych, 
· uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych, 
· dorośli. 
2. Kotyliony będą oceniane indywidualnie – wykonane przez jedną osobę. 
3. Technika wykonania prac jest dowolna: włóczka, filc, wstążka, papier itp.
4. Kotylion powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi, czyli: 
- kokarda ma być kolistą rozetką złożoną z dwóch kolorów (biały i czerwony),
- powinien składać się z dwóch okręgów białego centralnego oraz okalającego go czerwonego,
- wielkość pracy nie może przekraczać 20 centymetrów. 
6. Prace należy dostarczyć do Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim do dnia
 8 listopada 2021.
7. Praca musi posiadać metryczkę zawierającą imię, nazwisko, wiek (klasa)

§4. Komisja Konkursowa 

1. Prace zgłoszone w ramach konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora. 
2. Komisja oceniać będzie pomysłowość i technikę, rodzaj wykorzystanych materiałów, staranność 
wykonania oraz prawidłowe wykorzystanie barw oraz symboli narodowych. 
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

§5. Nagrody 

1. Komisja Konkursowa, spośród dostarczonych prac, dokona wyboru najlepszych                          
w poszczególnych kategoriach. 
2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

§6. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych prac w materiałach promocyjnych
(z podaniem autora). 



3. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu. 
4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 
5.  Przetwarzanie  danych  osobowych  uczestników  Konkursu  następuje  zgodnie  z  art.  13
Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE  2016/2017  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/36/WE (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii  Europejskiej  PL).  Podanie danych osobowych jest  dobrowolne jednak
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
6. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników przekazane Organizatorowi będą 
przetwarzane w szczególności celem: 
- wyłonienia Zwycięzców Konkursu, 
- przyznania nagród, 
- promocji konkursu. 
7. Przystępując do udziału w danym Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na 
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
 ul. Targowa 2, 88-230 Piotrków Kujawski 

Tel. 54 2654 127




